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ތާރީޚް 07 :މެއި 2018

މަޤާމު

ޑިރެކްޓަރ (އައިޓީ)

ޢަދަދު

1

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އަސާސީ މުސާރަ

 8835.00ރުފިޔާ

މިމަޤާމަށް ލިބޭ އެލަވަންސް

ރޭންކް :އީ.އެކްސް 1

-

ޖުޑީޝަލް އެލަވަންސް 4,417.50 :ރުފިޔާ (އަސާސީ މުސާރައިގެ )50%

-

ސަރވިސް އެލަވަންސް 2,000.00 :ރުފިޔާ

-

ލިވިންގ އެލަވަންސް 3,000.00 :ރުފިޔާ

-

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ.

 -1މަޤާމުގެ

ކުރުމުގެ

މަސައްކަތް

މަޤާމަށް

ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު،

ހުނަރު
ބޭނުންވާ

/

ޤާބިލުކަން

ދާއިރާއަކުން

އިންޓަރވިއުގައި

މާސްޓަރސް

ޑިގްރީ

ހާސިލްކޮށްފައިވުން ،ނުވަތަ
އަސާސީ ޝަރުޠު

 -2މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު  /ޤާބިލްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމާއިއެކު ،މަސައްކަތުގެ
ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ހައްޤުވާ މާކްހެއް ލިބެމުންދިޔުމާއިއެކު،
 MS 4ރޭންކްގައި ،މަދުވެގެން  3އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
-

ޝަރުޢީދާއިރާގެ

ކޯޓުތަކާއި

އިދާރާތަކުގެ

މެދުގައި

ވީޑިއޯ

ކޮންފަރެންސިންގ

ޤާއިމްކޮށް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގގެ ވަސީލަތްތައް މެއިންޓެއިންކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ސެޝަންތައް ރެކޯޑްކޮށް ކޯޓުތަކަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ފޯރުކޮށްދެވޭނެގޮތް

ކށް
އންތިޒާމް ޮ
ި

ތން
އެކަމާބެހޭގޮ ު

ނޖެހޭ
ކުރަ ް

އެންމެހާ

މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
-

ޝަރުޢީދާއިރާގެ ކޯޓުތަކާއި އިދާރާތައް އެއްނިޒާމަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޤްސަދުގައި

ކުރިއަށްގެންދާ ޙާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް މޮނިޓަރކޮށް ،ބެލެހެއްޓުމާއި،
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރޮގްރެސް ޑީޖޭއޭ ހިންގުމާ ޙަވާލުވެހުންނަވާ ފަރާތާ ހިއްސާކުރުން.

-

ޝަރުޢީދާއިރާއަށް ހޯދަންޖެހޭ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅުންހުރި ތަކެތި،
ސޮފްޓްވެއަރ އަދި

އައިޓީ

ޑިޕާޓްމަންޓް

ހިންގުމުގެ

އުސޫލުތަކުގެ

ފެންވަރު

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލު ގެނައުމާއި ތަރައްގީކުރުން
-

ހއްޓުން.
ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ސަރވަރތަކާއި ޕްރޮކްސީތައް މެއިންޓެންކޮށް ބެލެ ެ

-

ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ބޭނުންކުރާ ސާވަރތަށް އަޕްޑޭޓްކުރުން.

-

ތކުގެ ބެކަޕްނެގޭނެ
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ސަރވަރތަކާއި އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމް ަ
އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ އައި.ސީ.ޓީ ޕޮލިސީއާއެއްގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުން.

-

ށ
ސާވަރތަކުގެ ޕްރޮސީޖާރ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ،އެއްވެސް ކޮންފިގަރޭޝަނަކަ ް
ބަދަލުއަތުވެއްޖެނަމަ ޕްރޮސީޖަރ އަޕްޑޭޓްކުރުން.

-

ޝަރުޢީދާއިރާއަށް

ބޭނުންވާ

ސޮފްޓްވެއަރތަކާއި،

އެޕްލިކޭޝަންތައް

ތަރައްޤީ

ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ،ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭތޯ
ބަލައި ،ޗެކްކުރުން
-

ސޮފްޓްވެއަރ ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ކޮންމެ ފޭސްއެއްގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކާއި،
އޭގައި ހިމެނޭ މޮޑިއުލްތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރޭތޯ ޓެސްޓުކޮށް ބެލުން

-

ޓން.
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ޑޭޓާ ބެކަޕް އެންޑް ރިކަވަރީ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް ބެލެހެއް ު

-

އަދި

އިންފޮމޭޝަން

ގ
އތަކެތީ ެ
ެ

ބްރޭންޑްތަކާއި

ޝަރުޢީދާއިރާއަށް
ޓެކްނޮލޮޖީއާއި

ނންވާ
ނބޭ ު
ގަންނަ ް
ގުޅުންހުރި

ތަކެތި

ކޮމްޕިއުޓަރ
ގަތުމާއި

ލ ތަކެތި ގަތުމުގައި ތަކެއްޗާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު
ޝަރުޢީދާއިރާއިން ބޭނުންވާކަހަ ަ
ފައިނޭންސް  /ޕްރޮކިއުމެންޓާއި ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން އިންސްޓޯލްކުރުން.
-

ހ
ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވެބްސައިޓްތައް ޑިޒައިންކުރުމާއި ،ވެބްސައިޓްތަކަށް ގެންނަންޖެ ޭ
ށ ބެލެހެއްޓުން.
ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި އަޕްޑޭޓްކޮ ް

-

ޓސްޓް ކޮންމެ  3މަހުން އެއްފަހަރު ހަދައި،
ލޓީ ެ
ވެބްސައިޓްގެ ވަލްނަރަބި ި
ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ރަގަޅުކުރުން.

-

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރިންޓަރތަކާއި ސްކޭނަރ ފަދަ
ބލެހެއްޓުން.
ކށް ެ
ބލް ޝޫޓްކޮށް މެއިންޓެއިން ޮ
ތަކެތި އިންސްޓޯލްކުރުމާއި ޓްރަ ަ

-

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން ޑިޕާޓްމަންޓަށް މަރާމާތުކުރުމަށް ފޮނުވާ ކޮމްޕިއުޓަރ
ސިސްޓަމްތަކާއި ޕްރިންޓަރތަކާއި ސްކޭނަރއާއި ފޯނު ފަދަ ތަކެތި ޕްރޮކިއުމަންޓް
ސެކްޝަނުން

މަރާމާތުކުރުމަށް

ފހު
މަރާމާތުކޮށްނިންމުމަށް ަ

ޙަވާލުކުރުމުން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނާ ޙަވާލުކުރުން.
-

ހށަހެޅޭ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ބަލައި
އ ބެހޭގޮތުން ު
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން އައި.ޓީ ާ
ހައްލުކުރުން.

-

ޑިޕާޓްމަންޓާއި

ކޯޓުތަކުގެ

މެޖިސްޓްރޭޓް

މުވައްޒަފުންގެ

ރަސްމީ

އީ-މެއިލް

އެޑްރެސްތައް ކްރިއޭޓްކޮށް އީ-މެއިލް ސެންޑް ކުރުމާއި ރިސީވް ކުރުމުގެ ކަންތައް
ބލުން.
ރަނގަޅަށްހިނގާތޯ ެ
-

ޑިޕާޓްމަންޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ އީ-ގަވަރމެންޓްގެ ޔޫޒަރސްތައް މެނޭޖް
ކުރުން.

-

ޑިޕާޓްމަންޓާއި

މެޖިސްޓްރޭޓް

ކޯޓުތަކުގެ

އެންމެހާ

ކޮމްޕިއުޓަރތަކަށް

ސޮފްޓްވެއަރތަކާއި އެންޓިވައިރަސްއަޅައި ބެލެހެއްޓުން.
-

ސުޕީރިއަރ

ކޯޓުތަކަށާއި

މާލޭގައި

ޤާއިމްކޮށްފައިވާ

ކޯޓުތަކަށް

ބޭނުންވާ

އައި.ޓީ.ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށް ދިނުން.
-

ގ ޑޯރ އެކްސެސް
ނތާނ ެ
ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޑިޕާޓްމަންޓުން ބަލަހައްޓާ އެންމެހާ ތަ ް
ހއްޓުން.
ސިސްޓަމްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،އެޓެންޑެންސް ސިސްޓަމްތައް ބެލެ ެ

-

ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ތަންތާނގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ
ހަރުކުރުމާއި މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.

-

އޓުން.
އންވެންޓްރީއާއި ސްޓޮކެއް ބެލެހެ ް
އައިޓީއާބެހޭ އެންމެހާ ތަކެތީގެ ި

-

ގ ރަޖިސްޓްރީއެއް
ފއިވާ އިންޓަރނެޓް މޮޑެމް ތަކު ެ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ހޯދާދީ ަ
ބެލެހެއްޓުން.

-

އައިޓީ

ޑިޕާޓްމަންޓުގައި

މަސައްކަތްކުރާ

މުވައްޒަފުންގެ

ފެންވަރު

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ޑިޕާޓްމަންޓުގައި ޓްރޭނިންގތައް ހިންގުމާއި މަސައްކަތަށް
ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ގައިޑަންސް ފޯރުކޮށްދިނުން.
-

މީގެ އިތުރުންވެސް އައިޓީ ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިބެހޭ މަސައްކަތާއި އައިޓީއާގުޅޭ
ގ ބެލެހެއްޓުން.
އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ހިން ާ

 -1ޝަރުޢީދާއިރާގެ ވަޒީފާއަށްއެދޭ ފޯމް.
 -2ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު.
އދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ
 -3ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގަ ި
އގެ އޮފީހުން ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ނނީ ވަކީލެ ް
އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާ ޫ
ޓތަކުގެ ކޮޕީ އަދި ޓްރާންސްކްރިޕްޓްގެ ކޮޕީ (އަސްލާ
 -4ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެ ް
އެއްގޮތްކަމަށް

ސަރުކާރުގެ

އޮފީހަކުން

ނ
ނ ީ
ޤާ ޫ

ނުވަތަ

އޮފީހުން

ވަކީލެއްގެ

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

ޤއުމީ ސަނަދުތަކުގެ ލެވެލް  7ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ
 -5މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ަ
ރތެއް ނަމަ ،ކޯސް ފުރިހަމަ
ށ ސެޓްފިކެޓް ނުލިބޭ ފަ ާ
ފެންވަރުގެ ކޯހެއް ފުރިހަމަކޮ ް
ކުރެއްވި ކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް ކޮލފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން
ލެވެލް

ބަޔާންކޮށް

އެއްގޮތްކަމަށް

ވ
ކށްފައި ާ
ދޫ ޮ

ސަރުކާރުގެ

ކޮލިފިކޭޝަން

އޮފީހަކުން

ޓ
އެސެސްމެން ް

ނުވަތަ

ނ
ނ ީ
ޤާ ޫ

ކޯހުގެ

ރިޕޯޓް.

(އަސްލާ

ވަކީލެއްގެ

އޮފީހުން

ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)
 -6އަދާކޮށްފައިވާ އަދި އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާތަކާއި ،އެމަޤާމުތަކުގެ ކްލެސިފިކޭޝަނާއި،
ރޭންކް ،މަޤާމުގައި ވީ މުއްދަތު އަދި މަސްޢޫލިއްޔަތު އިނގޭނެ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ
(އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހުން
ތައްގަނޑުޖަހާފައިވާ އަސްލުގެ ކޮޕީ)

ސުންގަޑި

 2018މެއި  20ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ  13:30ގެކުރިން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް
އވުން އެދެމެވެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅު ް
•

މި

މަޤާމަށް

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ

އެދިލައްވާ

ފަރާތްތަކުން

ފުރުއްވަންޖެހޭ

ޓރުންނާއި،
ކައުން ަ

ވޒީފާއަށް
ަ

ޓގެ
މިޑިޕާޓްމަން ު

އެދޭ

ފޯމް

ވެބްސައިޓް:

ނނާނެއެވެ.
 www.judiciary.gov.mvއިން ލިބެން ހު ް
•

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅޭނެ ނަންބަރު3006280 :

•

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ލިޔުންތައްކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިނުވާ

އ
މިއިޢުލާނުގަ ި
ފަރާތްތަކުގެ

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ

އެޕްލިކޭޝަން

ފޯމްތައް

ނތައް
ލިޔު ް
ލ
ބާޠި ް

ފުރިހަމައަށް

ކުރެވޭނެ

ވާހަކަ

ދެންނެވީމެވެ.
•

އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރވިއުއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު
ލޔުންތަކުގެ އަސްލު ގެންނައުމަށް ދެންނެވީމެވެ.
ހުށަހަޅާފައިވާ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ި

ޑިރެކްޓަރ (އައިޓީ) މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވާނީ ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމާއި،
ތަޖުރިބާއާއި،

މަސައްކަތަށް

ބޭނުންވާ

ހުނަރާއި،

މަސައްކަތުގެ

ދާއިރާއިން

ލިބިފައިވާ

ށވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިންޓަރވިއު އަށް ބަލައެވެ.
ތަޖުރިބާއަށާއި ޤާބިލްކަން ކަ ަ
މިގޮތުން މިބައިތަކަށް މާކްސް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ:
ވަޒީފާއަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް
ހޮވުމަށް ބެލޭނެ ކަންތައް

• ލިބިފައިވާ ތައުލީމް40% :
• މަސައްކަތުގެ ތަޖްރިބާ8% :
• އިންޓަރވިއު އާއި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ހުނަރަށް 40% :
• ޝަރުޢީދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއްނަމަ އެފަރާތެއްގެ މަސައްކަތު އަޚްލާޤާއި،
ޕަރފޯމެންސަށް12% :

•

މިމަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި  CCIE Routing and switchingނުވަތަ
 CCNP Routing and Switchingއަދި

 CCIE securityނުވަތަ

 CCNP securityހާސިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއް
ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
•

ނެޓްވަރކިން ކޮންސެޕްޓެސް އާއި ސެކިއުރިޓީ ކޮންސެޕްޓްސްގެ އެކްސްޕަރޓް
ނޮލެޖް ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.

•

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލަޖީއާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުވަމުންދާ މާހައުލުގައި އައިސީޓީއާއި ގުޅުންހުރި
މަސައްކަތްތަށްކޮށް،

ކށްލެވޭ
ފާހަގަ ޮ

ނަތީޖާ

އވާ
ނެރެފަ ި

ފަރާތަކަށް

އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.
މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގައި
އިސްކަން ދެވޭނެ ކަންތައްތައް

•

ލީޑަރޝިޕްގެ ހުނަރު

ދައްކުވައިދީފައިވާ ،އަދި

ޓީމެއް ގޮވައިގެން

އުޅުމުގެ

ކށްވުން.
ޤާބިލުކަންހުރި ފަރާތަ ަ
•

ރަސްމީގަޑިއާއި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިވެސް ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެވޭނެފަދަ

ފަރާތަކަށްވުން.
•

ރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހިއްޖެ
ހާލަތެއްގައި ދަތުރުކުރެވޭނެފަދަ ސިއްޙީ ހާލަތެއްގައި ހުރި ފަރާތަކަށްވުން.

•

އިނގިރޭސި ބާހާއި ދިވެހި ބަހުން ފަރިތަކަމާއިއެކު މުޢާމަލާތުކުރަން އެނގޭ
ފަރާތަކަށްވުން.

•

ތ ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ އިދާރާއަކުން ވަޒީފާއިން
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ނުވަ ަ
ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބެކްގްރައުންޑް ޗެކްކުރުމުން ފާސްނުވާ ފަރާތްތަކަށް
އިސްކަމެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

